
 : بررسی مدارک و مستندات ثبت نام در آزمون مرحله اول

در ردیف سه برابر داوطلبانی که اسامی آنان در سایت سازمان سنجش آموزش کشور 

 دارای شدگان معرفی همچنین و قرارگرفته پرورش و آموزش پیمانی استخدام آزمون ظرفیت

ام ن ثبت زمان در که ، اصل مدارک و مستنداتی این مرحله موظفند در،  ایثارگری سهمیه

رتال سازمان سنجش آموزش کشور اعالم نموده اند را براساس ودرآزمون استخدام پیمانی در پ

 ارائه بررسی جهت شده تعیین محل به مراجعه با مربوط استان در " انتخابی محل -شغل "کد

 می ...(و شهداء خانواده ایثارگران،) خاص سهمیه دارای شدگان معرفی بذکراست الزم. نمایند

 . نمایند ارائه را مرتبط شغلی رشته و مزبور سهمیه از استفاده ارک و مستندات مربوط بهمد باید

 زمان و محل بررسی مدارک و مستندات ثبت نام در آزمون: 

 ، ظهر از بعد 11 تا 14 و صبح 13تا  8ساعت  زا ، در آزمونزمان انجام بررسی مدارک و مستندات ثبت نام  -

 خواهدطبق جدول ذیل 97مرداد 51 مورخ نبهش پنج روز تا 97 مرداد11 مورخ شنبهدو روز زمانی فاصله در

 .بود

 كد شغل محل تاريخ روز

 براساس الفباي نام خانوادگی از حرف ) الف ( تا حرف ) ج (  -جنسيت زن-)آموزگارابتدايی(6637 51/1/79 شنبهدو

 براساس الفباي نام خانوادگی از حرف ) الف ( تا حرف ) خ (  -جنسيت مرد-)آموزگارابتدايی(6637

 )ح ( تا حرف )ع (  براساس الفباي نام خانوادگی از حرف -جنسيت زن-)آموزگارابتدايی(6637 53/1/79 شنبهسه 

 براساس الفباي نام خانوادگی از حرف ) د ( تا حرف )ع (  -جنسيت مرد-)آموزگارابتدايی(6637

 براساس الفباي نام خانوادگی از حرف )غ( تا حرف ) ي (  -جنسيت زن-)آموزگارابتدايی(6637 59/1/79 شنبهچهار

 براساس الفباي نام خانوادگی از حرف )غ ( تا حرف ) ي (  -جنسيت مرد-)آموزگارابتدايی(6637

 زن و مرد -)آموزگار ابتدائی استثنائی(6677

 جنسيت زن  –)دبيرزيان و ادبيات انگليسی( 6267-)دبيرتربيت بدنی(6269 -)دبيرادبيات فارسی(6263 02/1/79 شنبه

 جنسيت مرد -)دبير زيست شناسی(6202-)دبيرزيان و ادبيات انگليسی(6267-فارسی()دبيرادبيات 6263

 جنسيت زن  -)دبير شيمی(6205 -)دبير زيست شناسی(6202 -)دبير رياضی(6263 05/1/79 شنبهيک

 جنسيت مرد -)دبير رياضی(6263 -)دبيرتربيت بدنی(6269

 جنسيت زن -)دبير فيزيك(6200 -اجتماعی ()دبير علوم 0355 -)دبير عربی(6200 00/1/79 شنبهدو

 جنسيت مرد -)دبير علوم اجتماعی(0355-)دبير عربی(6200 -)دبير شيمی(6205

 جنسيت زن-)دبير معارف اسالمی( 6695-)دبير جغرافيا(6639-)دبيرتاريخ(0320 06/1/79 شنبهسه 

 سيت مردجن-)دبير معارف اسالمی( 6695-)دبير حرفه و فن(6660-)دبيرتاريخ(0320

 جنسيت زن -)هنرآموز حسابداري(0100 -)دبيري هنر(0325 00/1/79 شنبهچهار

-)هنراموز تاسيسات(0130 -)هنرآموز الکترونيك(0179-)هنرآموز الکتروتکنيك(6025-)دبيري هنر(0325

 جنسيت مرد -)هنرآموز حسابداري(0100

)هنرآموز 6021-)هنرآموز گرافيك(6026 -كامپيوتر()هنرآموز 6015 -)هنرآموز طراحی دوخت(6012 01/1/79 شنبه پنج

 جنسيت زن -نقشه كشی عمومی/معماري(

)هنرآموز 6016-)هنرآموز كامپيوتر(6015-)هنرآموز ساختمان(6003-)هنرآموز ساخت و توليد(6023

 مردجنسيت  -)هنرآموز نقشه كشی عمومی/معماري(6021 -ميکانيك خودرو(



 

 منزله به ، ومستندات مدارک بررسی برای تذکر: بدیهی است عدم مراجعه درمهلت مقرر 

ضمناً حضور خود داوطلب جهت تطبیق مدارک الزامی  .شد خواهد تلقی استخدام از انصراف

داوطلب بایستی در روز تعیین شده برای تطبیق مدارک مراجعه نماید و حوزه تطبیق  است.

 مدارک از پذیرش سایر افراد به غیر از روزهای تعیین شده جداً معذور خواهد بود. 

میدان  -)بزرگراه شهدا درمانگاه فرهنگیان  – اردبیل : مکان بررسی مدارک و مستندات  -

 341-33541331 تماس شماره    -(   روبروی پارک شهریار –حافظ به طرف ایستگاه سرعین 

 : مدارک الزم  -

 سنجش سازمان سایت از شده چاپقبولی  کارنامه -1

 با زمینه سفید تهیه شده درسال جاری 3×4قطعه عکس تمام رخ  چهار -5

 از تمام صفحات آن  کپی سرییک  مراهه بهاصل شناسنامه  -3

 پشت و روی  کپییک برگ  مراهه بهاصل کارت ملی  -4

 (برادران)یک برگ کپی پشت و روی  مراهه به  خدمت پایان کارت اصل -1

یک برگ  مراه ه به( "محل انتخابی  -شغل "دک برابر) مجاز مدرک تحصیلی  اصل دانشنامه یا گواهی نامه موقت براساس -1

 کپی

  معلولینبرای  استان نامه رسمی از سازمان بهزیستیمعرفیاصل  -7

 رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و وزیر محترم فرهنگ وارشاد اسالمی برای حافظان قراننامه رسمی از اصل معرفی -8

 ایثارگران سهمیه برایاصل معرفی نامه رسمی از اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان  -8

 گواهی از یگان اعزام کننده برای رزمندگان و فرزندان آناناصل  -9

 آگهی استخدام ( سوم صفحه« چهارم»بند  ) موضوع اجرایی های دستگاه در وقت تمام و غیررسمی خدمت سوابقاصل  -13

استخدام پیمانی مدارک مربوط به بومی بودن در کد شغل محل انتخابی مطابق اطالعیه مندرج در زمان ثبت نام در آزمون  -11

 روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور

 هنر آموز)پوشه آبی رنگ (      دبیری)پوشه قرمز رنگ (   آموزگار ابتدایی)پوشه سفید رنگ (–پوشه روغنی  -51

  

 

 

 



 : مصاحبه استخدامی  دوم مرحله 

خانواده شهداء و...( که مدارک و معرفی شدگان سه برابر ظرفیت و داوطلبان دارای سهمیه خاص ) ایثارگران ،  -1

 فرم باید،  در استان مربوط مورد تایید قرارگرفته است "انتخابی محل -شغل "کد براساس ، اول مرحله در آنان مستندات

 زمان مطابق و کنند دریافت را( د-5نمون برگ ) استخدامی مصاحبه در شرکت برای نامه معرفی و مستندات و مدارک تایید

 .نمایند راجعهم استخدامی مصاحبه مجری مرکز به مزبور فرم در شده اعالم

 اردبیل طباطبایی عالمه پردیس - احمد کرد کوچه - سعدی خیابان - اردبیلمرکز مصاحبه برادران : 

  پردیس بنت الهدی صدر اردبیل -روبروی اداره کل پست  –میدان ججین  –اردبیل مرکز مصاحبه خواهران : 

ازسایت دبیرخانه هیات مرکزی گزینش به  "فرم اطالعات فردی"پس از تهیه نسخه ی از پرینت  است موظف داوطلبتذکر :  

نسبت به تکمیل دقیق فرم و الصاق یک قطعه عکس به آن اقدام و به همراه  ،http://www.gozinesh.medu.irنشانی 

 ، تحویل نماینده هسته گزینش مستقر در مرکز مصاحبه استخدامی استان نماید. شناسنامه و کارت ملیتصویر کلیه صفحات 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

 

http://www.gozinesh.medu.ir/

